Mededelingen
Morgendienst: 09.30 uur
Middagdienst: 14.30 uur
Ds. S.P. Roosendaal
Ds. G. Huisman
Gastgezin fam. S. Hillenga
Gastgezin fam. S. Hillenga
Geluid: Willem Wubs
Geluid: Dennis Westra
Oppas 0-3 (zaal 2)
Oppas 3-6 (zaal 3)
Oppas 0-4 (zaal 2)
Heleen de Vries
Annie Cannegieter
Janna Meijer
Elisabeth Eelsing
Gendia Munneke
Jantine Veldkamp
Anita van der Laan
Mededelingen
Bloemstuk herdenkingszondag: Het bloemstuk dat u voor de preekstoel ziet
staan is gemaakt ter nagedachtenis van hen die ons dit jaar ontvielen. Voor
ieder gemeentelid dat is gestorven is een apart deel gemaakt met de naam van
de overledene erop. De nabestaanden kunnen na de dienst het deel van hun
dierbare mee naar huis nemen.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen
Dankdagcollecte: De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van €1615,93
Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1. Het thema van
vanmiddag is: “Jozefs dood.”
Inpakactie: Op maandag 28 november gaan we verder met de inpakactie, dit
keer voor de roze koffers. Helpt u ook weer mee? De tijden waarop u kunt
helpen zijn:
Ochtend: 8.30u – 11.30u
Middag: 13.00u – 16.30u
Avond: 18.30u – 21.30u
Mededelingen D.V.
Zondag 27 november: Volgende week zondag beginnen de diensten om 09.30u
en om 14.30u. In beide diensten hoopt ds. S.P. Roosendaal voor te gaan. Tijdens
deze zondag, 27 november, is fam. W. Cannegieter het gastgezin
Geluid zondag 27 november : Ochtenddienst: Dian de Jonge. Middagdienst:
Geert Raveling

Liturgie Morgendienst (Herdenkingszondag)
• Welkom en mededelingen
• Zingen: Ps. 84: 1 en 2 NB
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

• Moment van stil gebed
• Woord van verwachting
• Groet namens God
• Zingen: Ps. 43: 3 en 4 DNP
3. Leid mij uw hoge woning binnen.
Dan is de tijd van strijd voorbij.
Als U mij zo laat overwinnen,
dan kan mijn hart opnieuw beginnen.
Dan zal ik zingen, vrij en blij:
U bent er ook voor mij.

4. Ziel, waarom ben je neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Houd Gods betrouwbaarheid voor ogen.
Je zult Hem zeker weer verhogen.
Hij ziet je, Hij vergeet je niet:
zing een verlossingslied.

• Gebed om de Heilige Geest
• De wil van God voor ons leven
• Zingen: Zingende Gezegend 270: 5 en 6 (Gez. 393)
Begeef u niet op eigen wegen Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
die lopen dood in een ravijn,
uw pad niet zo als gij het wilt,
maar laat zijn zorg u tot een zegen,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
zijn woord de weg ten leven zijn.
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.
• Schriftlezing: Psalm 73
Toch dicht bij God
73 Een psalm van Asaf.
Ja, God is goed voor Israël,
voor hen die zuiver van hart zijn.
2 Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden,
mijn schreden waren haast uitgeschoten,
3 want ik was jaloers op de dwazen,
toen ik de vrede van de goddelozen zag.

4 Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien,
en hun kracht is fris.
5 Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen,
en worden niet gekweld met andere mensen.
6 Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek,
het geweld bedekt hen als een mantel.
7 Hun ogen puilen uit van vet,
zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen.
8 Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking,
zij spreken uit de hoogte.
9 Zij zetten hun mond op tegen de hemel,
hun tong wandelt honend rond op de aarde.
10 Daarom kan Gods volk ertoe komen,
wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt,
11 dat zij zeggen: Hoe kan God het weten?
Zou de Allerhoogste er weet van hebben?
12 Zie, dezen zijn goddeloos,
toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen.
13 Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd
en mijn handen in onschuld gewassen.
14 Want de hele dag word ik gekweld
en mijn bestraffing is er elke morgen.
15 Als ik zou zeggen: Ik zal ook zo spreken,
zie, ik zou ontrouw zijn aan al Uw kinderen.
16 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen,
maar het was moeite in mijn ogen,
17 totdat ik Gods heiligdom binnenging
en op hun einde lette.
18 Ja, U zet hen op gladde plaatsen,
U doet hen in verwoesting vallen.
19 Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting!
Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen.
20 Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken,
zult U, Heere, als U wakker wordt, hun beeld verachten.
21 Toen mijn hart verbitterd was
en ik in mijn nieren geprikkeld werd,
22 hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets!
Ik was een redeloos dier bij U.
23 Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn,
U hebt mijn rechterhand gegrepen.
24 U zult mij leiden door Uw raad,
daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.

25 Wie heb ik behalve U in de hemel?
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
26 Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart,
dan is God de rots van mijn hart
en voor eeuwig mijn deel.
27 Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen;
U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten.
28 Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE,
om al Uw werken te vertellen.
• Zingen: Ps. 73: 1, 4 en 8 DNP
Ja, God is goed voor Israël,
voor wie zich houdt aan zijn bevel.
Hoewel ik bij Hem wilde horen
begon ik bijna te ontsporen.
Ik was afgunstig op het lot
van hen die leven zonder God.
Ze zijn gezond en eten goed,
terwijl een ander lijden moet.

Ikzelf hield mijn geweten rein,
maar dat leek tevergeefs te zijn.
Want elke dag moest ik verdragen
dat ik onschuldig werd geslagen.
Maar zou ik meegaan met het kwaad,
ik pleegde aan Gods volk verraad.
Waarom word ik zo onderdrukt,
terwijl de dwaas de dagen plukt?

Wie ver van U zijn krijgen straf,
het loopt voor hen bedroevend af.
Met U, God, heb ik niets te vrezen,
dicht bij U zal ik veilig wezen.
U bent de Heer op wie ik bouw,
die ik met heel mijn hart vertrouw.
Wat U gedaan heeft is zo goed
dat ik het rondvertellen moet!
• Verkondiging: ‘Totdat’
• Zingen: Ps. 73: 9 NB en 12 OB
9 Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Herdenking van hen die ons door de dood zijn ontvallen:
25 maart 2016 (Goede vrijdag)
Gerhardus van der Wal
15 mei 2016 (Eerste Pinksterdag)
Geesje Wiechertjes- de Groot
20 juli 2016
Helena Wilhelmina Meijer-Meems
30 juli 2016
Hilko Frederik Mellema
26 september 2016
Harmiena Leeuwis-Lutter

(88 jaar)
(86 jaar)
(92 jaar)
(92 jaar)
(70 jaar)

Openbaring 14: 13 ‘Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de
Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.’
• Moment van stilte
• Zingen: Gez. 397: 1, 3 en 6
1 O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3 Gij zijt, van vóór Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons Tehuis!
We tellen als gemeente onze zegeningen in:
Broeders en zusters die belijdenis aflegden:
27 maart 2016
Mercy Gabiël
1 mei 2016
Hendrik Jan Schutte
5 juni 2016
Joël Nico Pieter Langeler
6 november 2016
Meysam
Huwelijken die gesloten werden:
24 juni 2016
2 september 2016

Sander Braam en Heleen Kappert
Mark de Bruin en Wendy Hulzebos

Kinderen die geboren en gedoopt werden:
31 januari 2016
Tirzah Koerts
27 maart 2016
Destiny Gabiël en Debby Gabiël
29 mei 2016
Jannie Aletta Jonker
7 augustus 2016
Johan Agge Meijer
16 oktober 2016
Juliëtte Neeltje Feline Meijer en Jurjen Jonathan Davids

• Zingen: Ps. 103: 7 NB
Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
• Dankgebed
• Inzameling van de gaven
• Zingen: ‘Ga met God’ (Gez. 416)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
•

Zegen

Liturgie Middagdienst
• Welkom
• Zingen LB Gezang 402: 1
1 Verheugt u, christenen, tezaam!
Laat ons van vreugde springen
en zegenen Gods grote naam;
laat ons de Heer bezingen,
die ons zo machtig heeft bevrijd,
die voor der mensen zaligheid
de hoogste prijs betaalde.
• Stil gebed
• Votum en groet
• Zingen Psalm 145: 1
O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
• Gebed
• Bijbellezingen Lucas 15: 4 – 7;
4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de
negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt?
5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders.
6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees
blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.
7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich
bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig
hebben.
• Johannes 15: 9 – 17
Het gebod van de liefde
9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.
10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden
van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw

blijdschap volkomen zal worden.
12 Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.
13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft
voor zijn vrienden.
14 U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
15 Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb
u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb,
bekendgemaakt heb.
16 Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd
dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook
maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.
17 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.
• Filippenzen 4: 4 – 7
4 Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken,
met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
bewaken in Christus Jezus.
• Zingen Opwekking 3 Wees blij in de Heer (canon)
Wees blij in de Heer en zing verheugd,
amen, halleluja!(2x)
Verheugd, verheugd
amen, halleluja! (2x)
• Tekst: Galaten 5: 22
De vrucht van de Geest
22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
• Preek: alleen de Geest van God maakt me echt blij
• Zingen ELB 357: 1.4 en 5 Vreugde, vreugde, louter vreugde
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
Gij, die woont in licht en luister,
is bij U van eeuwigheid,
drijft de schaduwen uiteen.
Schepper, die 't heelal verheugde,
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
vindt het licht bij U alleen.

4. Open nu ook onze ogen
voor het ware vreugdelicht
opdat wij uw naam verhogen
juichend voor uw aangezicht
want in Christus komt Gij nader
hem, die onder zonde zucht,
Ieder wil Gij zijn een Vader
die in Jezus tot u vlucht.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

• Dankgebed
• Collecten
• Zingen Psalm 105: 1 NB
Looft God den Heer, en laat ons blijde
zijn glorierijke naam belijden.
Meldt ieder volk en elk geslacht
de wonderen die God volbracht.
Gij die van harte zoekt den Heer,
verblijdt u, geeft zijn naam de eer.
• Geloofsbelijdenis
• Zingen Psalm 33: 7 en 8 NB
Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,
Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven
wil de Here laven
wie ontbering lijdt.
•

Zegen

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

